Federacio Esperanto-Bretonio / Fédératon Espéranto-Bretagne
Agadraporto 2018

Lokaj grupoj en
• Côtes-d’Armor: Armor-Espéranto (Saint-Brieuc, Peumerit-Quintn, annion, uingamp, PPeudanieP,
Dinan-PPéPan-Pe-Pett-PPouuaPay); PPouézec.
• Finistère:Douarnenez, anderneau, Querrien.
• IPPe-et-ViPaine: Rennes, Montort, Saint-MaPo.
• Moruihan: Vannes, Sarzeau, Henneuont, Pontiy, orient, PPuiigner.
• oire-AtPantiue : Heruignac, Nantes, Saint-Nazaire, Saint Aignan de rand Pieu.
Notndas ee Pa asocio de departemento oire-AtPantiue ne memuras en Pa feederacio Passtatute ĉaar
estas en aPia administra regiono sed eezistas reguPa eunPauoro eun tu Poea ePuuo , inter aPie pri
organizo de prePegturneo .
Membraro: oni ouserias dasran maPrapidan maPereseon de pPura aro eun 155 memuro ĉai are eun
maPmuPte da noia memuro , montrante ee pPe muPta memuro estas « eerna memuro » de Pa Poea
asocio .

Agoj de la federacio
Eldono de la federacia bulteno Verda Triskelo (20-paĝa, 2 feo e are astune ea printempe), eun
arteoPo proponita de Pa memuro de Pa diiersa Poea ePuuo , redaetoro: Jannice Huet.
Retejo: http://uretonio.esperanto-ferance.org/ administranto : Bert Schumann ea Xaiier odiiier.
Reta diskutlisto de Pa memuro : uretonio@yahoogroupes.fer eun 280 auonanto , ĉaireas 200 mesaĝo
ene de 2018, administrata de eiar ioPontuPo .
Organizo de prelegturneoj
Du ĉaefea turneo oeazis dum 2018 en Bretonio.
Unua ests organizita de Josette DucPoyer por Pa FEB : Ni oPe Staeeniene, de itoiio, rondio aĝis de Pa
3a de apriPo ĝis Pa 27a de apriPo en Montort, Rennes, PPeugueneuc, St MaPo, St Brieuc, annion,
Douarnenez, Henneuont, Vannes, Sarzeau, Nantes, St Aignan, résiPPon, eun granda sueceso. Ŝi
paroPis pri itoiio ea riPato eun Esropa Unio.
Dua prePegturneo ests organizita dum ma o de Yies NicoPas por Esperanto-France : Normand ea
Zdraiea de Keueeio ests en Nantes, Douarnenez, PPouezec, St-MaPo ea Rennes. Zdraiea prePegis pri
sia propra sperto eieP enmigrinto ea Normand prezents profeesian anaPizon pri Pa riPato de Pa homaro
eun Pa aruaro .
Oeazis aneas iizito de Dennis Keefee en Vannes.
Rilatoj kun Esperanto-France, Josette DucPoyer reprezentas Pa FEB-on ĉae UFE, tri aPia memuro de Pa
feederacio estas aneas UFE-eomitatano , du eieP reprezentanto de memuro de UFE, ea unu eieP
reprezentanto de EE.
Jara kunveno en Loudéac la 25an de marto 2018
43 ĉaeestanto , ieno de ĵurnaPisto de « TéPégramme de Brest ».
- Matena programo : Post Pa Passtatuta deio de Pa eunieno, pPura interieno estas proponita pri
« KieP interesi noia n homo n aP Esperanto » eun diiersa sperto : feuneciado de noia grupo en

PPuiigner, fno de Pa eurso en Ensat de anion, dasrigo de Pa eurso en Uniiersité de orient, eurso en
mezPerne o de uingamp ea sperto pri Tap (temps d’actiités péri-scoPaires) en Sarzeau. Deuato ea
teatrema Pudo por eezerci pri Esperanto-infeormado aP sciioPema as eriteema persono .
- Posttagmezaa programo : Kanto de Pa eoruso Intereant ea teatraĵo prezentta de memuro de
Esperanto-Vannes, eun Pa eomedio « Amo ĉae Pa pordo ».
Agoj de la lokaj asocioj membroj de la federacio :
Kursoj de Esperanto : Kurso ea eoniersacia rondo estas proponita en 15 uruo ea iiPaĝo de nia
regiono. DetaPo pri ĉaiu eurso estas ĉaiu- are disdonita en Pa astuna reiuo de Pa feederacio, Verda
triseePo, VT45 por ĉai- are, eonsuPteuPa en Pa ttt-e o de Pa FEB.
PPi detaPa raporto pri Pa Poea asocio estos prezentta oeaze de Pa ienonta memuroeunieno de Pa
feederacio en marto ea eonsuPteuPa en Pa TTT-e o de Pa feederacio.

